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De afgelopen weken hebben we weer leuke evenementen bezocht waaronder de eilandenbeurs.
Meteorologisch is de lente vandaag van start gegaan en daar hebben wij deze maand een toepasselijke wijn
en spijs tip voor bedacht en gemaakt. Met het mooie weer in aantocht is het weer tijd voor een lekker witte
wijn of een heerlijk verfrissende rose. Laat de lente maar komen !!
Janine en Kirsten

Maandaanbieding Orenga de gaffory
In 2016 werd het vijftig jarig bestaan van Orenga de
Gaffory gevierd. Ondertussen hebben ze 50 hectare aan
wijngaarden en zijn ze geheel biologisch. Het landgoed is
verdeeld over vijf belangrijke locaties gelegen tussen de
steden van Patrimonio, Barbaggio, Sait-Florent, Olette en
Poggio d’Oletta. De bodems zijn voornamelijk klei en
kalksteen. Dit geeft vlezige wijnen, elegant en krachtig, met
een opmerkelijke finesse. Orenga wijnen worden verkocht in
meerdere landen: Belgie, Luxemburg, VS, Duitsland, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Japen en Nederland. Exclusief
bij ons! En daar zijn wij ontzettend trots op, want het zijn
prachtige wijnen!
De witte wijn is 100% Vermetino. Deze wijn heeft fruitige en
bloemige tonen, licht mineraal. Een mooie complexe wijn,
rond, levendig en een lange afdronk.

Wijn en spijs tip

De rode wijn is 90% Nielucciu en 10% Grenache. Deze wijn
zal u verassen met de dieprode kleur en de rijkdom in de
mond. Houd u meer van een zachtere wijn? Laat hem dan
nog even een paar maand linggen, de Niellucciu druif leent
zich daar perfect voor.

Recept: groentetaartje met gegrilde tonijn.
Wij hebben gekozen voor een witte wijn: de Orgenga de gaffory met
groenten en een lekker stukje tonijn. Dit recept is voor 6 personen.
Ingrediënten:
- 6 stukjes tonijn
- 4 sjalotjes,
- 1 rode ui
- 2 courgette
- 3 teentjes knoflook
- 5 tomaten
- 100 ml balsamicoazijn
- honing
- maïzena
- zout
- peper

Lente tip! ons proefpakket wit
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We beginnen met het groentetaartje. Snijd de courgette,
sjalotjes, rode ui, knoflook en tomaten in kleine blokjes.
Verwarm een pan met een laagje olijfolie en bak de
courgette. Voeg na ongeveer 10 minuten de sjalotjes,
rode ui en knoflook toe. 5 minuten later de tomaten
toevoegen en op smaak brengen met zout en peper.
Voor het sausje verwarm je de 100 ml balsamicoazijn.
Deze breng je op smaak met wat honing. De balsamico
azijn wordt vanzelf dikker wanneer je deze verwarmt.
Mocht je hem nog wat dikker willen kan je een maïzena
papje (maizena met water) toevoegen.
Voor de tonijn heb je een grillpan nodig of een bbq met
grill plaat. Mocht je de tonijn op de bbq doen kan je
deze iets insmeren met olijfolie en bestrooien met zout
en peper. Bak deze op ongeveer 280 graden 1,5 min per
kant. Mocht je hem in de grillpan klaar maken doe dan
wat olijfolie in de grillpan. Zet hem op hoog vuur en grill
de tonijn ongeveer 2 minuten per kant.
Als bijgerecht hebben wij gekozen voor prei koekjes.
Ingredienten:
- 3 preien
- snuf zout
- 3 eetl bloem
- arachideolie.
Snijd het wit van de preien en de helft van het groene in
kleine ringen. Doe deze in een pan met water en voeg
een snuf zout toe. Haal van het vuur zodra het begint
te koken. Giet af, maar laat wel wat vocht achter in de
pan. Zeef de bloem over het mengsel en roer tot je een
dun beslag hebt. Verhit de olie in een koekenpan en laat
er een eetlepel beslag in glijden. Je kan er een paar per
keer bakken. Keer ze 2 of 3 keer om totdat ze knapperig
lijken. Laat ze uitlekken op een doek of keukenpapier.
Serveer direct.
Eet smakelijk!

Heeft u tips of suggesties laat het ons weten!
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